
Mēneša lozungs                                                          
māc. S. Ratnieks 

 

Viņš ir neredzamā Dieva attēls,  
visas radības pirmdzimtais (Kol. 1:15) 

 

Mēs nevaram Dievu redzēt, toties varam Viņu 
sajust un piedzīvot. Dieva gudrība un spēks ir redzama 
Viņa radītajā pasaulē. Kāds Viņš ir? Mēs redzam Viņa 
darbus, bet Viņu pašu mēs neredzam. Pilnīgi noteikti 
var apgalvot, ka tieši Viņš ir lielākais visuma 
noslēpums. Bez Dieva iejaukšanās un žēlastības mēs 
nevarētu šo noslēpumu izdibināt. Jaunajā Derībā 
lasām: “Dievu neviens nekad nav redzējis. 
Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums 
Viņu ir darījis zināmu” (Jņ. 1:18). Dievs ir vēlējies sevi 
atklāt pasaulei. To Viņš ir izdarījis caur savu Dēlu Jēzu. 
Jēzus ir izgājis no Dieva un kļuvis par cilvēku. Tādā 
veidā Jēzus ir pasaulei atklājis Dievu Tēvu tā, kā tas nav 
noticis nekad agrāk cilvēces vēsturē. Viņš vienīgais ir 
redzējis Dievu. Viņš pats ir neredzamā Dieva attēls. 
Jēzus ne tikai stāstīja par Tēvu, bet cilvēki varēja sajust 
un piedzīvot, ka Tēvs Jēzus kalpošanā ir klātesošs īpašā 
veidā. Jāņa Evanģēlijā (14. nod.) atrodam kādu dialogu, 
kas palīdz labāk to saprast. Viens no mācekļiem vārdā 
Filips griežas pie Jēzus ar lūgumu: “Kungs, rādi mums 
Tēvu, tad mums pietiek.” Jēzus viņam atbildēja: “Tik 
ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, 
Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu”. Ir vēl 
kāds aspekts, kas raksturo īpašās attiecības, kas 
pastāvēja starp Tēvu un Dēlu. Trešajā dienā pēc 
mokpilnās Jēzus krusta nāves Tēvs Viņu augšāmcēla. 
Dievs parādīja pasaulei uzvaru pār nāvi, Viņa Dēla 
augšāmcelšanos. Kristus ir dzīvības Kungs, Viņš dod 
mūžīgo dzīvību visiem, kas Viņam tic.  

Priecīgas Lieldienas, priecīgus Kristus 
augšāmcelšanās svētkus!  
 
 

 

Rīgas Doma draudzes 

ZIŅOJUMI 

1. aprīlis 
10:00 Ordinācijas solījuma 

atjaunošanas dievkalpojums  
 

18:00 Sv.Vakarēdiena iestādīšanas 
dievkalpojums 

 

2. aprīlis 
15:00 Kristus nāves stundas 

dievkalpojums 
 

3. aprīlis 
22:00 Lieldienu sagaidīšanas 

dievkalpojums 
 

4. aprīlis 
12:00 Lieldienu dievkalpojums 
 

5. aprīlis 
10:00 Otro Lieldienu dievkalpojums 
 

22. aprīlis 
 20:00 Aivars Kalējs. Komponists 

un jubilārs. Bezmaksas 
tiešraides koncerts Rīgas Doma 
YouTube kontā. 

Piedalās: A. Kalējs, V. Kalnciema, L.A. 
Kalnciema, I. Barlo, A. Reinis (ērģeles) 
                                    

 
Dievkalpojumi 
 

Svētdienās: 12:00  
Ceturtdienās: 8:00 un 18:00 
Pārējās nedēļas dienās: 8:00  
 
 
 
 

Pie dievgalda 
  

Aicināti visi iesvētītie ev. lut. 
draudzes locekļi, kas uz to ir 
gatavojušies. 
 

KALENDĀRS  APRĪLĪ 

2021 
APRĪLIS 



 
Doma draudzes finanšu informācija 
 
Prieks un gaviles valda sirdī par mūsu Kunga Kristus augšāmcelšanās svētkiem! 

Pateicos Dievam, ka mums dota iespēja piedalīties dievkalpojumā un izdzīvot mūsu 
Kunga ceļu, izjust un saprast, ar cik ļoti lielu mīlestību mēs esam apdāvināti! Es ticu, ka 
Jēzus ir klāt, kad atzīstam un   izsūdzam savus grēkus, pārdzīvojumus, bailes, kļūdas. Viņš 
mums piedod, dod mieru un prieku! 

Pateicos Dievam, arī  Jums, mīļie brāļi un māsas Kristū, par draudzei saziedotiem 
līdzekļiem! 

Marta mēnesī mēs saziedojām 4 648 EUR un izlietojām 5 942 EUR. 
Salīdzinot ar janvāri un februāri, ziedojumi ir samazinājušies, bet trīs mēnešu 

kopsummā bijuši pietiekami, lai segtu izdevumus. 
Lai Dievs Jūs bagātīgi svētī!  
Jautājumiem un ierosinājumiem: e-pasts ludaganina@inbox.lv  

          ludmila.ganina68@gmail.com    
          t.29211812  

mantzine Ludmila Ganiņa 
 
 

Plānotie notikumi 2021. gadā 

Kaut arī dzīvojam laikā, kad ir ļoti grūti ko iepriekš paredzēt, tomēr plānojam 
draudzes dzīves notikumus, paturot prātā apustuļa Jēkaba padomu - ja Kungs gribēs, tad 
dzīvosim un darīsim tā vai citādi  (Jk 4:15). Veidojot savus un ģimenes plānus, lūdzam 
paturēt šos plānotos laikus vērā. 

 
 

22. maijs   Klusuma diena  
Lielvārdes mācītājmuižā 
 

29. maijs   Baznīcu nakts 
 

17. jūlijs   Draudzes diena  
Lielvārdes mācītājmuižā 
 

30. jūlijs - 2. augusts  rekolekcijas  
Lielvārdes mācītājmuižā 

 
Aicinām šos draudzes notikumus iekļaut savos plānos. Klātienes notikumus īstenosim 
tādā mērā, kā tas būs iespējams. Par rudens un ziemas plāniem informēsim, laikam 
nākot tuvāk.  

mācītājs Elijs Godiņš 
 

mailto:ludaganina@inbox.lv


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doma draudzes kanceleja 
Adrese:  
Palasta iela 2 (pieņemšana pēc 
iepriekšēja pieraksta) 
Tār: 67227573, mob.: 29499097 
Doma sekretāre: mob. 28909686  
e-pasts: doms@doms.lv  
 

Mācītāji 
 

Māc. Elijs Godiņš: 29101128;  
Māc. Sandis Ratnieks: 26595086;  
Māc. Jānis Cepurītis: 26118701. 
 
MĀCĪTĀJU PROMBŪTNE: 
Māc. Sandis Ratnieks atvaļinājumā  
no 6. – 19. aprīlim 
 
 
 
 

Diakonijas darba koordinatore:  
Asnāte Dzene, 29498630 
diakonija@doms.lv  
 
 
 
 
 

 
 
 

Ziedojumi: Pateicamies katram, kurš 
ar saviem ziedojumiem atbalsta Rīgas 
Doma draudzes darbu un kalpošanu. 
 

Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze 
Reģ. Nr. 90000344416 
Herdera laukums 6, Rīga, LV-1050 
A/S SEB Banka 
Kods UNLALV2X 
Konts LV40UNLA0002000701521 
 
 
 

INFORMĀCIJA 
 

mailto:doms@doms.lv
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